Referat sentralstyremøte #2/ 21-22
Sted:
Tid:

Teams
Torsdag 13. januar 2022, kl. 1800-2100

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder
Siv Kristoffersen, nestleder
Kjersti Løge
Bente-Irene Finseth
Tor-Atle Hansen
Bjørn-Viggo Larsen

Dessuten møtte: Bård Vikestad
1/2022:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2/2022:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 23.11.21
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 23.11.21 ble godkjent.

3/2022:

Gjennomføring av kretskonferanse og årsmøte
DL hadde på forhånd lagt frem en skisse til hvordan kretskonferanse og årsmøte kan
gjennomføres gitt de gjeldene smittevernregler.
I løpet av møtet ble nye regler offentliggjort. Disse innebærer en oppmykning av
restriksjonene. Antall deltagere ved innendørs arrangement økes fra 50 til 200 personer på
anviste plasser. Det betyr at både kretskonferanse og årsmøte kan gjennomføres som
fysisk møte, forutsatt forhåndspåmelding.
Vedtak:
1. Kretskonferanse og årsmøte avholdes som planlagt 18.-20. februar.
2. Smittevernreglene krever tilvist plass, og alle årsmøtedeltagere bes derfor om å
forhåndsregistrere seg.

4/2022:

Regnskap 2021
DL la frem regnskap for 2021. Før eventuelle korrigeringer som følge av årsavslutning og
revisjon viser regnskapet et overskudd på kr. 256.260,Vedtak:
1. Sentralstyret godkjenner fremlagt regnskap for 2021 under forutsetning av at
revisjonen ikke avdekker feil.
2. DL bes gjennomføre årsavslutning og revisjon innen saksdokumenter for årsmøtet
legges ut.

5/2022:

Utkast til budsjettforslag 2022
DL la frem utkast til budsjettforslag for 2022.
Inntekter er budsjettert til kr. 3.526.600,- hvorav kontingentinntekter utenom
livstidsmedlemmer er kr. 3.148.600,-. Totale driftskostnader er budsjettert til kr.
3.317.000,- og det gir et budsjettert driftsresultat på kr. 209.600,Kontingentinntekter utenom livstidsmedlemmer er beregnet på antall hovedmedlemmer
(6.749), antall betalende husstandskontingenter betalt i 2021 (721) samt antall
ungdomsmedlemmer (17) pr. 1. januar 2022. Momskompensasjon er beregnet med dagens
ordning med full kompensasjon.
Det er i budsjettet tatt høyde for ekstra kostnader i forbindelse med feiringen av NMCUs
50-årsjubileum (kr. 130.000,-) og bemanningsøkning årets 5 siste måneder.
Vedtak:
Sentralstyret vedtok budsjettforslag for 2022 med de justeringer som ble besluttet i møtet.

6/2022:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Medlemstall
o Det ble lagt frem rapport som viser medlemstallutviklingen.
 Hovedmedlemmer pr. 31/12-2021: 6.891
 Medlemmer inkl. husstandsmedlemmer pr. 31/12-2021: 9.115
b) Økonomi – se sak 4/2022 og 5/2022
c) Status politiske saker, høringer.
o Høring: SVV - Nasjonal Tiltaksplan for TS på vei.
 Besvart og det har vært møter i etterkant vedr. formuleringer.
o Høring: Samferdselsdepartementet - bøtesatser - frist 1. februar 2022.
o Høring: SVV – Veileder Rasteplasser - frist 4.feb 2022.
o Høring: SVV - Tåkelys - frist 7. mars 2022.
o Det er for 2022 en kraftig økning i gebyr for oppkjøring på MC. Høring vedr.
gebyrsatser er ikke sendt NMCU. Saken følges opp.
o NMCU skal sende innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for
2023. Saker som ønskes fremmet er halv årsavgift for MC; utslippsbasert
engangsavgift; gebyr for oppkjøring på MC.
d) Krets, MC-forum
o Kretsstyret i Aust-Agder krets har trukket seg og FS fungerer som
kretskontakt inntil nytt styre er etablert.
o Ny fungerende FS i Nordland er Kari Storstrand.
o Kretskontakt etablert i Sogn og Fjordane – Arvid Stenehjem.
e) Media- og kommunikasjon
o Aktuelle saker legges ut fortløpende, men det er fokus på å få klargjort ny
hjemmeside.
Annet:
f) Ny rigg – fremdrift
o Gjennomført workshop helgen uke 1 med tilrettelegging av infrastruktur.
o Planlagt workshop helgen uke 2 for å få siste detaljer på plass.
o Det har vært en del utfordringer vedr. struktur rundt husstandsmedlemmer og
klubbtilknytninger.
o Ny rigg går ikke live før det er testet skikkelig.
Vedtak:
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering.

7/2022:

Årsmøte – saksdokumenter
DL la frem utkast til saksdokumenter for årsmøte 2022.
Alle saksdokumenter var ikke ferdigstilt. Blant annet utløper ikke fristen for å melde inn
saker før 22.01.
Sentralstyret gikk gjennom årsmøtepapirene og fattet følgende.
Vedtak:
1. Dagsorden: Godkjennes foreløpig. Oppdateres når frist for innmeldte saker går ut.
2. Styrets årsberetning: Godkjent.
3. Revidert regnskap 2021: Godkjent, ref. sak 4. DL forbereder presentasjon iht.
sentralstyrets innspill
4. Virksomhetsplan: Godkjent med justeringer foretatt i møtet.
5. MC-politisk plattform : Foreslås videreført uten endringer.
6. Forslag til budsjett for 2022: Godkjent, ref. sak 5.
7. Kontingent: Sentralstyret foreslår å øke kontingenten til kr. 475,- for
hovedmedlemmer og kr. 625,- for husstandsmedlemskap.
8. Valg: Styret drøftet kandidater til valgkomiteen. DL snakker med aktuelle kandidater,
og melder tilbake. Valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre er innkommet.

8/2022:

Kretskonferanse - program
DL la frem forslag til program.
Sentralstyret drøftet forslaget, og foretok noen mindre justeringer.
Vedtak:
DL bes ferdigstille programmet for kretskonferansen i tråd med sentralstyrets innspill.

9/2022

50-årsjubileum 2022 – markeringer
DL la frem planer for markering av NMCUs 50-års jubileum.
 Jubileumslogo.
 «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år» - 1. mai 2022.
• Hovedarrangement.
• Kretsvise arrangement.
 Jubileumsutgave av MC-bladet – klart til 1. mai.
 Full Kontroll – revidert – klart til 1. mai.
 Jubileumsturen.
 Annet materiell.
Vedtak:
1. Sentralstyret tar DLs gjennomgang til orientering.
2. DL bes utarbeide en detaljert plan for utgivelsen av jubileumsbladet, herunder side- og
innholdsoversikt.

10/2022

Eventuelt
Sentralstyret diskuterte kort diverse negativ omtale av NMCU på sosiale medier, blant
annet i en lukket FB-gruppe. Det er enighet om ikke å bruke noe ressurser på dette. Hvert
enkelt medlem står fritt til å komme på årsmøtet og fremme sine synspunkter der.

Møteplan:

Torsdag 10. februar 2022. 18:00-20:00. Styremøte på Teams.
Fredag 18.februar 2022. 17:00-19:00. Styremøte (fysisk).
Lørdag 19. - søndag 20. februar 2022. Kretskonferanse/årsmøte.

